Beleidsregels muziekonderwijs (2005 en verder)
1. Beleidsterrein
Beleidstaak:
Vormings- en ontwikkelingswerk
Beheerstaak: Muziekonderwijs, functienummer 511.00
2. Aanleiding subsidie
De gemeente Zeewolde hecht er belang aan dat jongeren tot 18 jaar de
mogelijkheid hebben om in Zeewolde muziekonderwijs te volgen, omdat:
- de behoefte aan muziekonderwijs voor leerlingen tot 18 jaar is aanwezig,
gezien de huidige leerlingenaantallen van de Muziekschool;
- het muziekonderwijs is een voorziening voor jeugd en jongeren. In het
kader van jeugd- en jongerenbeleid wordt gestreefd naar een breed
aanbod van voorzieningen. Muziekonderwijs is een aanvulling op
bestaande voorzieningen op gebied van o.a. sociaal cultureel werk en
sport, vanwege de culturele en educatief/vormende functie en is daarmee
een belangrijk onderdeel van sociale infrastructuur.
- de Stichting Muziekschool Zeewolde, sinds 1993 gesubsidieerd door de
gemeente Zeewolde, is niet in staat om zonder subsidie te draaien. Dit is
ook gebleken uit het onderzoek dat eind 2001 is uitgevoerd door Buys
Culturele Profielen in Nijmegen.
In Zeewolde is behoefte aan c.q. draagvlak voor muziekonderwijs. De
gemeente vervult hierin een voorwaardenscheppende rol.
3. Uitgangspunten van beleid
Naast de uitgangspunten van het algemeen subsidiebeleid en de algemene
subsidieverordening gelden de volgende inhoudelijke uitgangspunten:
- alleen muzikale basisvorming wordt gesubsidieerd (= maximaal 6 leerjaren
vocaal instrumentaal onderwijs);
- alleen inwoners tot 18 jaar maken gebruik van gesubsidieerd onderwijs;
- er wordt een maximaal aantal lesuren vocaal-instrumentaal onderwijs
gesubsidieerd, met daaraan gekoppeld een minimaal aantal leerlingen
- volledig kostendekkend (door tarifering) voor de variabele kosten (= docenten activiteitskosten) zijn: algemene muzikale vorming, lessen aan
leerlingen boven 6 leerjaren, volwassenenonderwijs, overige cursussen;
- de stichting Muziekschool is verantwoordelijk voor de huisvesting.
4. Instelling
Stichting Muziekschool Zeewolde
5. Doelstelling
Inwoners van Zeewolde tot 18 jaar in staat stellen (betaalbare tarieven) om
gebruik te maken van muziekonderwijs, door middel van (gedeeltelijke)
subsidiëring van de lesuren muziekonderwijs de van vaste kosten (o.a.
huisvesting) m.b.t. het muziekonderwijs.
Het budget en de prestaties/producten zijn vastgelegd voor de periode 1
september 2002 tot en met 31 december 2006.
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6. Doelgroep
Inwoners van Zeewolde tot 18 jaar, waarbij een zo breed mogelijk publiek
wordt bereikt.
7. Beoogd effect
Inwoners van Zeewolde tot 18 jaar komen in aanraking met het
muziekonderwijs. Zij hebben de mogelijkheid om tegen een redelijk tarief
algemeen muzikale vorming (ca. 2 leerjaren) en basisvorming (maximaal 6
leerjaren vocaal-instrumentaal onderwijs) te volgen.
Muziekonderwijs is een onderdeel van een breed aanbod aan voorzieningen
voor de jeugd.
8. Producten en prestaties
Voor de periode 1 september 2002 tot en met 31 december 2006 gelden de
volgende prestatieafspraken:
- het maximaal aantal gesubsidieerde lesuren bedraagt 110 lesuren per week.
Dit komt overeen met het huidig aantal lesuren. Dit zijn minimaal 330
leerlingen (gemiddelde bezettingsgraad van 3 leerlingen per lesuur).
Hieronder zijn maximaal 25 leerlingen van de Algemene
Muziekvereniging Zeewolde;
- het maximaal aantal gesubsidieerde lesuren ensembleonderwijs, als
essentieel onderdeel van de basisvorming, bedraagt 5 lesuren per week;
- het ontwikkelen van de servicefunctie van de Muziekschool bij een
uitbreiding van de overheadformatie van met ca. 0,25 - 0,30 fte (nog
nader te specificeren hoe dit meetbaar gemaakt kan worden);
- het kostendekkend aanbieden van algemene muzikale vorming, lessen aan
leerlingen boven 6 leerjaren, volwassenenonderwijs, overige cursussen,
concerten en samenspelmogelijkheden.
Daarnaast gelden de overige richtlijnen uit het algemeen subsidiebeleid
(onder andere op het gebied van inhoudelijke en financiële verslaglegging,
tussentijdse rapportages, sanctionering, indexering, reservevorming). Een
voorbeeld: het niet of onvoldoende uitvoering geven van meer dan 10% van
de afgesproken prestaties heeft invloed op de hoogte van de subsidie.
9. Kwaliteit
- Het muziekonderwijs wordt verzorgd door gekwalificeerde docenten. De
stichting Muziekschool Zeewolde is een door de Inspectie erkende school.
- De inhoud van het aanbod is afgestemd op vraag.
- De stichting Muziekschool Zeewolde stelt een beleidsplan en jaarlijks een
activiteitenplan en jaarverslag op.
10. Subsidiegrondslag
Voor de berekening van de subsidie die is vastgesteld voor de periode 1
september 2002 tot en met 31 december 2006 op jaarbasis zijn de volgende
subsidiegrondslagen gehanteerd:
- 100% subsidiëring van de vaste kosten (overheadpersoneel; organisatie;
huisvesting met uitzondering van de stijging van de lasten als gevolg van
de verbouw van het pand Kerkplein). Dit is € 102.100,00 per jaar, onder de
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voorwaarde dat de muziekschool de overhead uitbreidt met ca. 0,25 - 0,30
fte (€ 11.344,00) voor de ontwikkeling van de servicefunctie;
- 35% subsidiering van de variabele kosten (docent- en activiteitskosten).
Rekening houdende met loon- en anciënniteitverhogingen en redelijke
tarieven, is een subsidie van € 499,16 per lesuur nodig. Bij 115 lesuren
(zie hierboven) bedraagt de subsidie € 57.404,00;
De subsidie van in totaal € 159.504,00 op jaarbasis (kalenderjaar 2003 als
basis) wordt geïndexeerd conform de regels uit het vastgestelde
subsidiebeleidskader.
Uitgangspunt bij indexering is dat het budget voor 80% loon- en voor 20%
prijsgevoelig is.
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